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كلمة التمهيد

أنعم الذم هلل علعلياحلمد كادلعرفة العلم بنور نعلم،نا ٔتامل كالصالةمنا
انأنبياءكادلرسلُتالذمكالسالـعلىسيدناكنبينازلمدصلىاهللعليوكسلمخامت

الدين.عدهكعلىآلوكأصحابوكمنتبعوبإيبػالنب حسافإىليـو

أدامٍت قد الذم الشكر جزيل اهلل أشكر كاذلدايةكبعد، كالتوفيق الصحة
لشركطىذهالرسالةالعلميةالبسيطةكشرطمنا٘تكنمنإهناءكتابةكادلعرفةحىت

للحصوؿعلىليسانس يفادلطلوبة اإلسالمية كشؤكفالتدريسليكالًتبية الًتبية ة
امعةعالءالديناإلسالميةاحلكوميةمكاسر.قسمتدريساللغةالعربيةّت

لقدكاجومشكالتكثَتةيفكتابةىذهالرسالةلكنبفضلكخدمةسلتلف
باجلودة الرسالة ىذه كتابة انتهيت حىت معاجلها استطاع كلذا.انأطراؼكانأقواـ

ذلؤالءادلساعدينكادلشرفُتكادلشجعُتمنهم:كددتأفأقدـالشكراجلزيل

الذينقدربياينتربية"احملبوبُت،انأب"دحال"كانأـ"جبيدةكالدٌمالعزيزين .ُ
صاحلة علىإ٘تاـحسنة طاقتهما الرشدكساعداينقدر منذصغرمإىلسٌن

ادراسيتكأسأؿاهللأفديديفعمرمهاكأفيرزؽذلماالصحةكالعافيةكيهديهم
 صراطاسويا.
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مديرجامعةعالءالديناإلسالميةانأستاذالدكتورمسافرفببارم،ـ.س.إ. .ِ
 احلكوميةمكاسر.

كشئوفعميدكليةالًتبية.الدكتوراحلاجزلمدأمرم،ؿ.س.ـ.أغانأستاذ .ّ
ٌوابوالدكتورموليونوداموبويل،ـ.أغ.ككيلالعميدانأكؿكالدكتوركنالتدريس

مال إ.مشكات ـ.س إبراىيم، شهرك احلاج كالدكتور الثاين العميد ككيل
فكارىميفأبذلواجهودىمكقدالذينالدين،ـ.ؼد.ككيلالعميدالثالث،

الًتبية كلية التدريستوجيو اكشئوف عالء احلكوميةّتامعة اإلسالمية لدين
 مكاسر.

محكا، .ْ قـ.الدكتور إ..ت قسم رئيس يفالتدريس العربية الًتبيةلغة كلية
 كشؤكفالتدريسكسكرتَتتوالدكتورةسيتعائشةخالقس.أغ.،ـ.فد.

انأكؿادلشرؼأغـ.ماكردمجالؿالدين،ؿ.س.،احلاجزلكدالدكتورانأستاذ
إك ـ.فد. أغ.، س. ريٌف، حىتالدكتور كأرشداين ساعداين الذين الثاين ادلشرؼ

 أفيتمنعموعليهماإفشاءاهلل.انتهيتمنكتابةىذهالرسالة،عسىاهلل

يتعلق .ٓ ما )الباحث( إلعالمي فرصهم كسعوا قد الذين ادلستجيبُت مجيع
 ٔتشكالتىذاالبحث.
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 تجريد البحث

فرقاف:اسمالكاتب

ََََُُِِّْْ:الرقماجلامعي

طالبقسمإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةالبسيطةلدمتأثَت:عنوافالرسالة
.َُِٓتدريساللغةالعربيةادلسجلُتسنة


عن تبحث الرسالة ىذه لدمتأثَت البسيطة اجلملة كضع يف اإلصطالحي التصريف إجادة

 ادلسجلُتسنة العربية الرسالةادلشكالتاليتستبحث.َُِٓالطالبقسمتدريساللغة يفىذه
سجلُتسنةريفاإلصطالحيلدلطالبقسمتدريساللغةالعربيةادلكيفكانتإجادةالتصىي:

سجلُتكيفكانتقدرةيفكضعاجلملةالبسيطةلدلطالبقسمتدريساللغةالعربيةادلك،َُِٓ
البسيطةلدلطالبتأثَتىلىناؾك،َُِٓسنة التصريفاإلصطالحييفكضعاجلملة إجادة

.َُِٓلُتسنةسجقسمتدريساللغةالعربيةادل

البحث مجيعرلتمع ىو البحث ىذا ادلطالبيف العربية اللغة تدريس سنةقسم سجلُت
قسمتدريساللغةبعضطالبيفىذاالبحثىيكالعينةتلميذوَُّالذينكافعددىمَُِٓ

البح.تلميذاَْمىاليتكافعددَُِٓسجلُتسنةالعربيةادل ثرانأادليدافكنوعوثْتثىذا

.متحافااإلأداةالبحثادلستخدـيفىذاالبحث،مقاربةالكميكادلقاربتو ،(ex post facto)الرجعي

أفتأثَتإجادةالتصريفاإلصطالحييفدليلعلى SPSS 20.0بستخداـالبحثةجكمننتي
يفىذاخرالذمالجيدآمأثٌرمتغَت%ّ.ٕٕ(أمابقيتو%ٕ.ِِأـ)ِٕٕ.َكضعاجلملةالبسيطة

قيمةالبحث . (َٓ.َ >َََ.َ)َٓ.َ >الكبَت قيمةH0مث أما ْتالكبَتمقبوؿ ىذا ثيف
>َ.َٓ(َ.َََ< َ.َٓ) )ِٕٕ.َ H1أك ى (%ٕ.ِِأـ إجادةمعنو بُت الكبَت التأثَت ناؾ

 التصريفاإلصطالحيفكضعاجلملةالبسيطة.
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 الباب األول
 مقدمة  

 خلفية المشكلة . أ
يتعل العربية ادلدارساللغة مثل رمسية مدارس يف الطالب ك التالميذ مها

غَترمسيةمثلالدرساإلضايفالثانويةكادلدارسالعاليةكاجلامعاتاإلسالميةك
لغةالبدمنتعليمهايفادلؤسساتالتعليميةأكيفادلدارس.الحىتتكوف

لغةالعربيةرلماليفادلدارسالثانويةكادلدارسالعاليةيتعلمالتالميذفيهاال
اإلسالمية اجلامعات يف ك كغَتمها، الصرؼ علم ك النحو كعلم اللغة علـو من
يف اللغة تفرؽيفتعٌلمعلـو بطرؽسلتلفة أيضا العربية اللغة الطالبفيها يتعلم

اللغة أقساـ فيها كثَتة اإلسالمية اجلامعات إندكنيسيا يف العربية. اللغة أقساـ
يفمكاسرأٌمااجلامعاتاإلسالميةاليتفيهاجامعةادلسلمُتإندكنيسياالعربيةمنها

كجامعةزلمديةاإلسالميةكجامعةعالءالديناإلسالميةاحلكوميةكغَتىا.ك
جامعةعالءالديناإلسالميةاحلكوميةىيأكربكأشهراجلامعاتاإلسالميةيف

 مكاسر.

ةذلاكلياتمنهاكليةالًتبيةكشؤكفجامعةعالءالديناإلسالميةاحلكومي
ا كلية ك اللغةآلالتدريس قسم منها إحدل أقساـ فيهما اإلنسانية كالعلـو داب
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داباختارآلالعربيةكلطالبيتعلموففيهااللغةالعربية.منكليةالًتبيةككليةا
 اكليتو.الباحثكليةالًتبيةكسيبحثفيهانأهن

مناللغةانأخرلمنهاىياللغةاليتأنزؿاهللهبافضائلاللغةالعربيةأكثر
أساسافيفحياةادلسلمُتاليستطيعأحدآالقر فالكرًنكاحلديثالنبومكمها

اللغةفهمهماإاٌلعنطريقاللغةالعربيةنأٌفلغتهما جاءتباللغةالعربية.منعلـو
كعلمالصرؼ.العربيةىناؾعلمافمهمافإلجادةالطالبمهاعلمالنحو

أكاخر كضبط اجلملة، داخل كلمة كل كظيفة هبا يعرؼ قواعد النحو
 ُالكلمات،ككيفيةإعراهبا.

ٗتتصقواعدالصرؼببنيةالكلمةالعربيةككلمايطرأعليهامنتغيَتسواء
ِبالزيادةأكبالنقص.

من الباحث خيتار العربية، اللغة إجادة رئسا مها الصرؼ ك النحو علم
علمُتلبحثفيوعلمالصرؼنأٌفىذاالعلمتعٌلمفيوالتصريفالكلمةيفاللغةال

ديك ال العربية بإجادة إاٌل نستطيعها أف لنا التصريفن منو الكلمة تصريف
ىذاالتصريفلتسهيليفكضعاجلملةالعربيةااإلصطالحي،البدلطالبأفجييدك

إٌماكتابةأـكالما.
                                                           

 ُٓ(ص.ٕٖٕ)الطبعةالتاسعة:دمشق.داراحلكمة.بقواعدالنحوفؤادنعمةاجلزءانأكؿ ُ
  ٔص.قواعدالصرؼفؤادنعمةاجلزءالثاين ِ
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اللغةالتغيَتكيفاصطالحعندعلماءالصرؼٖتويلإعلمأفالتصريفيف
ّلإالٌهبامثلةسلتلفةدلعافمقصودةالٖتصانأصلالواحدإىلأ

الباحث اليفيفاحلقيقةكجد العربية سنةدفعةطالبقسمتدريساللغة
باستعمالويفا،حيفظوفالتصريفاالصطالحيكلكنمليستطيعوَُِْ\َُِّ

 كضعاجلملةالبسيطة.ٖتاكرىمككذلكيف

ادلشكلة "تأثَتإجادةفسيبحثالباحثعنادلوضوعادلذكورةمنخلفية
اللغة تدريس لدلطالبقسم البسيطة اجلملة كضع التصريفاإلصطالحييف

"َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالالعربية

 مشكلة البحث . ب
 :ليدالباحثٖتديدادلشكلةفيماياعتمادانعلىاخللفيةادلذكورةحيد

كيفكانتإجادةالتصريفاإلصطالحيلدلطالبقسمتدريساللغة .ُ
 ؟َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالالعربية

كيفكانتقدرةيفكضعاجلملةالبسيطةلدلطالبقسمتدريساللغة .ِ
 ؟َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالالعربية

                                                           

 ilmu sharaf),َُِٔSinar(Terjmahan matan kailani dan nazham almaqsud) زلمدأنوار. ّ

Baru Algensindo بندكغ,  َّCet).ُص
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البسيطة .ّ اجلملة كضع يف اإلصطالحي التصريف إجادة  تأثَت ىناؾ ىل
 ؟َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالقسمتدريساللغةالعربيةلدلطالب

 الفرضية . ج

ْالفرضيةىياجلوابادلؤقتدلشكلةالبحثقدمتفيو.

وابادلؤقتدلشكلةالبحثاليتقدمتفيو.يفىذهالفرضيةيعطيالباحثاجل

 كالفرضيةيفىذاالبحث:

 لدىناؾ البسيطة اجلملة كضع يف اإلصطالحي التصريف إجادة لتأثَت
"َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالطالبقسمتدريساللغةالعربية

 توضيح معانى الموضوع  . د

مقصودتوضيحمعاىنادلوضوعيعطيالباحثالصورةالواضحةعنالرسالة
 لدل"بادلوضوع البسيطة اجلملة كضع يف اإلصطالحي التصريف إجادة تأثَت

 العربية تدريساللغة قسم الطالب سنة الباحثفيقدٌ"َُِٔ\َُِٓدفعة ـ
عنالرسالةليتجٌنبالتفسَتاخلاطئللقارئكاخلركجعنادلوضوع.أٌمامركز مركزا

البحثىو:
                                                           

Penuntun penyusunsn  rencana penelitian  dan penulisan skripsiسكحسنبسر،ـس. ْ
,(ُٖٗٗWacana IlmuLogosPT,ُجاكرتا (Cet.ِٓص 
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 التصريف اإلصطالحي .1

يريدالباحثمنىذاادلتغَتدلعرفةإجادةكفهمكزفالتصريفاإلصطالحي
 العربية اللغة تدريس طالبقسم اللدل سنة التصريف.َُِٔ\َُِٓدفعة

دلعافمقصودةالٖتصوؿإالٌصطالحياإل ٖتويلانأصلالواحدإىلأمثلةسلتلفة
 .لةآكىويتكوفمنفعلماضإىلاسمٓهبا

الجملة البسيطة .ِ
 البسيطة اجلملة كضع يف قدرة دلعرفة ادلتغَت ىذا من الباحث لدليريد

 العربية الطالبقسمتدريساللغة اليتتتكؤَُِ\َُِٓدفعةسنة فمن،
لفعلكالفاعلأكنائبالفاعل)اجلملةالفعلية(كاليتتتكوفمنادلبتدإكاخلربا

 .رلٌرداكناسخا)اجلملةاإلمسية(
 أىداف البحث وفوائده   . ه

 أىداف البحث .1
العربية .أ اللغة تدريس قسم طالب لدل اإلصطالحي التصريف إجادة دلعرفة

 َُِٔ\َُِٓدفعةسنةال

                                                           

ُص.ilmu sharaf(Terjmahan matan kailani dan nazham almaqsud)زلمدأنوار.ٓ
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قدرة .ب اجلملةدلعرفة كضع العربيةيف اللغة تدريس قسم طالب لدل البسيطة
 َُِٔ\َُِٓدفعةسنةال

إجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةالبسيطةلدلطالبدلعرفةتأثَت .ج
َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالقسمتدريساللغةالعربية

 فوائد البحث .2
 .أ العلـو تطوير يف النظرية نافع مرجٌو البحث ىذا من نتيجة أف للباحث،

 .التكنولوجيا،خصوصايفاللغةالعربيةك
 .للطالب،إقًتاحذلملتحسُتإجادةتصريفإصطالحهم .ب
 للطالبكسيلةدلعرفةطبقةإجادةالتصريفاإلصطالحي .ج

 مراجعاكمورداللطالبالذينيأتوفبعدم.لعلىذهالرسالةتكوفد.
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 الباب الثانى
 الدرسة المكتبية

 التصريف اإلصطالحي . أ
أفالتصريفيفاللغةالتغيَتكيفاصطالحعندعلماءالصرؼٖتويلإعلم

ٔ.إالٌهباٖتصلانأصلالواحدإىلأمثلةسلتلفةدلعافمقصودةال

 علماء ةالبصرقاؿ ىو العربية كلمة من الكادلأصل علماء كقاؿ فةوصدر
ضى.اأصلمنكلمةالعربيةىوالفعلادل

البحثتغَتصيغةمنالفعلالتصريفاإلصطالحيالذمييقصديف ىذا
هني،اادل كفعل ادلفعوؿ، كاسم الفاعل، كاسم كمصدر، ادلضارع، الفعل إىل ضى

ٕلة.آلكاسمادلكاف،كاسمالزماف،كاسما

"فتحفائدةمنالتغيَتلوجدمعٌتمتفٌرؽمثلكلمة"

فتحال ادلاضى فعل يفتح، فتحا، فاتح، مفتوح، افتح، التفتح، مفتح، ،مفتح،
ٖ.مفتاح


                                                           

ُص.ilmu sharaf(Terjmahan matan kailani dan nazham almaqsud) .ر.أنوزلمدٔ

 ُص.Ilmu sharaf(Terjmahan matan kailani dan nazham almaqsud) .رزلمدأنوٕ
بنعلي،ٖ   ٔ)سورابايا:مكتبةكمطبعةساملنتهاف(ص.انأمثلةالتصرفيةزلمدمعصـو



ٖ 
 

 

 فعلال .ُ
 ٗكلمةتدٌؿعلىمعٌتيفنفسهاكىيمقرنةبأحدانأزمنةالثالثة.الفعل:

الفعلبالنظرإىلبنيتوأ.
.نظرإىلبنيتوإىل:صحيح،كمعتلينقسمالفعلبال

 الفعلالصحيح (ُ
،شرح،أمن،فهم:مثلَُ.العلةمنأحرؼصليةحركفوانأتٍلىكىوماخى

كينقسمإىلانأقساـاالتية:سأؿ،قرأ،مٌد،مٌر،
سلمتحركف (أ ما كالتضعيفوالساملكىو مناذلمزة ىفضلو:ُُانأصلية كما

جاىد.،صافح،أكـر،فرح،كتب،دخل
،أسف،أخذ،:أمرحدحركؼانأصليةمهزةكماىفضلوكىوماكافأادلهموز (ب

،نشأ،قرأمهموزالعُت.،سئم،رأب،رأس،دأب،سأؿمهموزالفاء.،أمن
كألمهموزالالـ.،صبأ،حننئ،بدأ

شدةكقوةكىوينقسمدلاىفالتضعيفمن،كيطلقعليوانأصمعفاادلضج(
:إىلقسمُت

عفالثالثىكىوماكانتعينوكالمومنجنسكاحدمثل:صٌد.اضادل(ُ)

                                                           

ٗ، ُْـ(ص.ََِٕ)القاىرة:مؤسسةادلختارفعليةاجلملةالعلىأبوادلكاـر
ُٕـ(ص.ََِٖفاؽالعربيةآل)القاىرة:دارا ادلدخلإىلتعلمالعربيةرجبعبداجلواد،َُ
 ُٕ.ص.ادلدخلإىلتعلمالعربيةرجبعبداجلواد،ُُ



ٗ 
 

 

مافاؤهكالموانأكىلمنجنسكعينوكالموالثانِتعفالرباعىكىواضادل(ِ)
فلفل،كسوس،زلزؿ،نجنسمثل:عسعسم

 الفعلادلعتل (ِ
،كعقا،كرث،كثقفوانأصليةحرؼعلةكمنأمثلتو)كىوماكافأحدحرك

.(كقى،لول،ىول،رضي،داع،باع،صاف
:كينقسمإىلانأقسماالتية

ادلثاؿ (أ كىو: ( منحركؼالعلةضلو: كافحرفا ،يبس،كصل،كرد،كعدما
 ينع(.

،خاؼ،قاؿ،فاد،عاد،دافىوماكانتعينوحرؼعلةضلو:)ك:انأجوؼ (ب
 سار(.،ثار

رأل،لقي،كىوماكافاخرحركؼانأصليةحرؼعلةمثل:رماص:الناقج(
 فيفلالد(
ادلقركفال(ُ) ىفضلو:ك:لفيف كما منحركؼالعلة كالمو كافعينو ما ىو

(.ىول،نول،ركل،غول،طول،لول
ىفضلو::فركؽادللفيفال(ِ) كاففاؤهكالمومنحركؼالعلةكما كىوما

ُِكيل(،كىي،كىف،)كعى
الفعلبالنظرإىلتركيبو .أ

                                                           

 ِٕ-ِٓص.Cet)ُ,مكاسرAlauddin University Press:َُِّ,(علمالصرًؼ مكملالٌدينُِ



َُ 
 

 

سمُت:رلردكمزيدقبوينقسمالفعلبالنظرإىلتركي
 الفعلاجملرد (ُ

.يفهوإماثالثىكإمارباع.ردىوماكانتمجيعحركفوأصليةالفعلاجمل
.زلزؿ،دحرج،ىرم،ناؿ،كعد،مثل:كتب

ُّ.رباعى:ثالثىككالفعلاجملردقسماف
 الفعلاجملردالثالثى (أ

فقديكوفماضيوعلىكزففػىعىلىكضربأكفىًعلىكعلم فأمااجملردالثالثى
ادل تلكىياحتماالت . ككـر فػىعيلى احتماالتادلضارعفهيسأك ةتاضىأما

ُْعلىالنحوالتايل.

                                                           

 ٓٔ(ص.ََِٗ)الطبعةالرابعة:لبناف.دارالكتبالعلميةقواعدانأساسيةاللغةالعربيةيالسيدأمحداذلامشُّ
ِٕ،ِٓص.علمالصرًؼ مكملالٌدينُْ
بنعلىُٓ ُُ-ُص.انأمثلةالتصريفيةالشيخزلمدمىٍعصيـو

ادلثاؿةادلضارعصيغصيغةادلاضىالرقم
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

فػىعىلى
فػىعىلى
فػىعىلى
فىًعلى
فىًعلى
فػىعيلى

يػىٍفعىلي
يػىٍفًعلي
يػىٍفعيلي
يػىٍفعىلي
يػىٍفًعلي
يػىٍفعيلي

سأؿ،نأل،كضع،فتح
شول،كقى،سرل،سار،كعد،فرٌ،ضرب
أمل،غزا،صاف،مدٌ،نصر
أمث،خاؼخشي،كجل،عضٌ،علم

كرث،كمق،حسب
ُٓأدبسرك،اؿط،دين،حسن



ُُ 
 

 

.يفالفعلالثالثىكفيوستةأبواب:تصرالقسمانأكؿ
افعل،يفعل،فعل:البابانأكؿ

فعلانأمرالفعلادلضارعالفعلادلاضىالبناء
افٍػعىلٍيػىٍفعىليفػىعىلىصحيح
افتحيٍفتحفتحصحيح
ؿأاسؿأيسؿأسمهموز

ضعيضعكضعؿامثمعتل
انٍأأىليػىنٍنىأىلناقصمعتل

افعل،يفعل،البابالثاىن:فعل
فعلانأمرالفعلادلضارعضىاالفعلادلالبناء

اٍفًعلٍيػىٍفًعليفػىعىلىصحيح
اضربيضربضربصحيح

فرٌيفرٌفرٌعفامض
عديعدكعدمثاؿمعتل
سريسَتسارؼأجومعتل
اسريسرلسرلصناقمعتل
ؽيقىكقىمفركؽمعتل
اشوليشولشولمقركفمعتل





ُِ 
 

 

افٍػعيلٍ،يػىٍفعيلي،البابالثالث:فػىعىلى
فعلانأمرالفعلادلضارعالفعلادلاضىالبناء

افٍػعيلٍيػىٍفعيليفػىعىلىصحيح
انصرينصرنصرصحيح

مدٌديدٌمدىفعامض
صنيصوفصافأجوؼمعتل

أكمليأملأملمهموز
افعىلٍ،يػىٍفعىلي،لرابع:فىًعلىباباال

فعلانأمرالفعلادلضارعضىاالفعلادلالبناء
افٍػعىلٍيػىٍفعىليفىًعلىصحيح
اعلميعلمعلمصحيح

عضٌيعضٌعضٌعفامض
اجيلجيلكجلمثاؿمعتل
خفخياؼخاؼؼأجومعتل
اخشخيشىخشيصناقمعتل
اقوىيقولقوممقركفمعتل

افٍػعىلٍ،يػىٍفًعلي،خلامس:فىًعلىالبابا
فعلانأمرالفعلادلضارعالفعلادلاضىالبناء

افٍػعىلٍيػىٍفًعليفىًعلىصحيح



ُّ 
 

 

احسبحيسبحسبصحيح
مقديقكمقؿامثمعتل
ؿيليٍكيلمفرؽمعتل

افٍػعيلٍ،يػىٍفعيلي،البابالسادس:فػىعيلى
 نأمرفعلا الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء

 افٍػعيلٍ يػىٍفعيلي فػىعيلى صحيح
 احسن حيسن حسن صحيح

 اكجو يوجو كجو ؿامثمعتل
 طل يطوؿ طاؿ أجوؼمعتل
 اسر يسركٍ سرك صناقمعتل

 اكدب يأدب أدب مهموز
 الفعلاجملردالرباعى. (ب

"كيكوفيػيفىٍعًللي-فػىٍعلىلىللفعلالرباعياجملردبناءكاحدعلىكزف"القسمالثاىن:
ُٔ.متعدياكىوالغالب،كيأيتالزما

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
فػىٍعًللٍيػيفىٍعًلليفػىٍعلىلىصحيح
دخرجيدخرجدخرجصحيح

                                                           

ِٔ(ص.Alauddi University Pressَُِّ  :مكاسر. .Cetُ)علمالصرؼالرمحن عبدأنوارُٔ



ُْ 
 

 

كسوسيوسوسكسوسعفامض
زلزؿيزلزؿزلزؿعفامض

 الفعلادلزيد (ِ
.وحرؼأكأكثرعلىحركفوانأصليةالفعلادلزيدمازًيدفي

ُٕكمزيدالرباعٌى.،دقسماف:مزيدالثالثىكادلزي
 الفعلالثالثىادلزيد (أ

،كمازيدفيوحرفاف،الفعلالثالثٌىمزيدفيوثالثةأقساـ:مازيدفيوحرؼكاحد
كمازيدثالثةأحرؼ.

ُٖيأتىعلىثالثةأكزاف:،فاللذلزيدفيوحرؼكاحد
فػىعِّلٍ،يػيفىعِّلي،:فػىعَّلىالبابانأكؿ

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل بناءال
فػىعِّلٍيػيفىعِّليفػىعَّلىصحيح
فرٌحيفرٌحفرٌحصحيح

يٌسرييٌسريٌسرمثاؿمعتل
ىأجوؼمعتل بٌُتيبٌُتبػىُتَّ
زؾٌيزٌكىزٌكىصناقمعتل

                                                           

ِٗ)الطبعةالسادسة:لبناف.دارالكتبالعلمية(ص. علمالصرؼالشيخأمحدبنزلمداحلمالكمُٕ
ُٖ ibid



ُٓ 
 

 

كؿِّيوىٌلكىٌلمفركؽمعتل
قوٌيقٌولقٌولمقركفمعتل

أٌدببؤٌدبأٌدبمهموز
أىفٍػعىلى أىٍفًعلٍ،يػيٍفًعلي،البابالثاىن:ى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
أىٍفًعلٍيػيٍفًعليأىفٍػعىلىصحيح
أكـريكـرأكـرصحيح

أمدٌديدٌأمدٌفعامض
أكعديوعدأكعدمثاؿمعتل

أجبجييبأجابأجوؼمعتل
أعطيعطىأعطىصناقمعتل
أكديودمأكدلكؽمفرمعتل
أركيركلأركلمقركفمعتل

أمنيؤمنأمنمهموز
فىاًعلٍ،يػيفىاًعلي،البابالثالث:فىاعىلى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
فىاًعلٍيػيفىاًعليفىاعىلىصحيح
قاتليقاتلقاتلصحيح



ُٔ 
 

 

ماسٌدياسٌماسٌفعامض
عدكايواعدكاعدمثاؿمعتل
عاكفيعاكفعاكفأجوؼمعتل
الؽيالقىالقىصناقمعتل
كاىليواىلكاىلمفركؽمعتل
داكيداكلداكلمقركفمعتل

أخذيؤاخذأخذمهموز
:دفيوحرفافيايتعلىمخسةأكزافكالذلزي

تػىفىعَّلٍ،يػىتػىفىعَّلي،البابانأكؿ:تػىفىعَّلى
 فعلانأمر دلضارعالفعلا ضىاالفعلادل البناء

تػىفىعَّلٍيػىتػىفىعَّليئػىفىعَّلىصحيح
تكٌسريتكٌسرتكٌسرصحيح
تكٌرريتكٌررتكٌررفعامض
توٌعديتوٌعدتٌوعومثاؿمعتل
تنٌوريتنٌورتنٌورأجوؼمعتل
تلقٌيتلٌقىتلٌقىصناقمعتل
توؿٌيتوىٌلتوىٌلمفركؽمعتل
تركٌليًتكٌترٌكلمقركفمعتل

تأٌدبيتأدبتأٌدبمهموز



ُٕ 
 

 

افٍػتىًعلٍ،يػىٍفتىًعلي،البابالثاىن:افٍػتػىعىلى
 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء

افٍػتىًعلٍيػىٍفتىًعليافٍػتػىعىلىصحيح
اجتمعجيتمعاجتمعيححصح
امتدٌديتدٌامتدٌفعامض
اٌتصليٌتصلاٌتصلمثاؿمعتل
اخًتخيًتاختارأجوؼمعتل
اشًتيشًتلاشًتلصناقمعتل
اٌتقيٌتقىاتٌقىمفركؽمعتل
ارتويرتولارتولمقركفمعتل

إيتمنيأ٘تنإيتمنمهموز
انٍػفىًعلٍ،يػىنػٍفىًعلي،البابالثالث:انٍػفىعىلى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
انٍػفىًعلٍيػىنػٍفىًعليانٍػفىعىلىصحيح
انكسرينكسرانكسرصحيح
انفضٌينفضٌانفضٌفعامض

انقدينقادانقادأجوؼمعتل
اصللينجلىاصللىصناقمعتل

انطفئينطفئانطفأمهموز



ُٖ 
 

 

تػىفىاعىلٍ،يػىتػىفىاعىلي،رابع:تػىفىاعىلىالبابال
 انأمرفعل الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء

تػىفىاعىلٍيػىتػىفىاعىليتػىفىاعىلىصحيح
تباعديتباعدتباعدصحيح
٘تاسٌيتماسٌ٘تاسٌفعامض
تواعديتواعدتواعدمثاؿمعتل
تباينيتبافتباينأجوؼمعتل
تالؽقىيتالتالقىصناقمعتل
تواريتوارلتوارلمفركؽمعتل
تداكيتداكلتداكلمقركفمعتل

تساءؿيتساءؿتساءؿمهموز
افٍػعىلَّ،يػىٍفًعل ،مس:افٍػعىلَّاالباباخل

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
افٍػعىلَّيػىٍفًعل افٍػعىلَّصحيح
امحرٌحيمرٌامحرٌصحيح

اسودٌيسودٌاسودٌأجوؼمعتل

 



ُٗ 
 

 

.أكزافثالثةأحرؼيأتىعلىأربعةكالذلزيدفيو
اٍستػىٍفًعلٍ،يىٍستػىٍفًعلي،البابانأكؿ:اٍستػىٍفعىلى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
اٍستػىٍفًعلٍيىٍستػىٍفًعلياٍستػىٍفعىلىصحيح
استخرجيستخرجاستخرجصحيح

استمدٌيستمدٌاستمدٌفعامض
استوثقيستوثقاستوثقمثاؿمعتل
استجبيستجيباستجابأجوؼمعتل
استلقيستلقىاستلقىصناقمعتل
استوؼيستوىفاستوىفمفركؽمعتل
اسًتكليسًتكلاسًتكلمقركفمعتل

استأمنيستأمناستأمنمهموز
افٍػعىٍوًعلٍ،يػىٍفعىٍوًعلي،:افٍػعىٍوعىلىالبابالثاىن

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
افٍػعىٍوًعلٍيػىٍفعىٍوًعليعىٍوعىلىافػٍصحيح
اخضوضبخيضوضباخضوضبصحيح

احلوؿحيلوؿاحلوىلصناقمعتل




َِ 
 

 

افٍػعىاؿَّ،يػىٍفعىاؿ ،البابالثالث:افٍػعىاؿَّ
 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء

افٍػعىاؿَّيػىٍفعىاؿ افٍػعىاؿَّصحيح
رٌامحاحيمارٌامحارٌصحيح

ابياضٌيبياضٌابياضٌأجوؼمعتل
افٍػعىوِّؿٍ،يػىٍفعىوِّؿي،الباباخلامس:افٍػعىوَّؿى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
افٍػعىوِّؿٍيػىٍفعىوِّؿيافٍػعىوَّؿىصحيح
اعلٌوطيعلٌوطاعلٌوطصحيح

 الفعلالرباعىادلزيد (ب
،احدكفيوبابكاحد:تػىفىٍعلىلىادلزيدْترؼك:تصريفالفعلالرباعىالقسمانأكؿ

تػىفىٍعلىلٍ،يػىتػىفىٍعلىلي
 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء

تػىفىٍعلىلٍيػىتػىفىٍعلىليتػىفىٍعلىلىصحيح
تدخرجيتدخرجتدخرجصحيح

تزلزؿيتزلزؿتزلزؿفعامض





ُِ 
 

 

.كفيوبابُت،يفالفعلالرباعىادلزيدْترفُترص:تالقسمالثاىن
ًإفٍػعىٍنًللٍ،يػىٍفعىٍنًللي،البابانأكؿ:ًإفٍػعىنػٍلىلى

 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىاالفعلادل البناء
لىلىصحيح ًإفٍػعىٍنًللٍيػىٍفعىٍنًلليًإفٍػعىنػٍ
إحرصلمحيرصلمإحرصلمصحيح

ًإفٍػعىًللَّ،يػىٍفعىًلل ،ىن:ًإفٍػعىلىلَّالبابالثا
 فعلانأمر الفعلادلضارع ضىالفعلادلا البناء

ًإفٍػعىًللَّيػىٍفعىًلل ًإفٍػعىلىلَّصحيح
إقشعرٌيقشعرٌإقشعرٌصحيح

 الفعلبالنظرإىلزمافكقوعو .ج
أمر،مضارع،ماض:النظرإىلزمافكقوعوثالثةأقسمينقسمالفعلب

 الفعلادلاضى (ُ
ُٗذىب،رساف،:شربمثلىومادؿعلىحدثسابقلزمنالتكلم

 الفعلادلضارع (ِ
بعده أك التكل م زمن ىف شيءو حدكث على دؿ ما جيلسىو : ،مثل

يشرب،يكتب

                                                           

ْٕ(ص.َُِِ)الطبةانأكىل:مكتبةأطلسللغةالعربيةاذللىفضلوكالصرؼكاملزلمدعويضةُٗ



ِِ 
 

 

 فعلانأمر (ّ
اقرأ،اجلس،:ارفعمثلَِىوماييطلببوحدكثبعدزمنالتكلم

 االسم .2
كملتيقًتفبالزمن. :زلمد،تلميذ،مثلاالسم:ىوكلمةدٌلتعلىمعٌتن

ُِمشس،قط
 إىلتركيبوسمبالنظراال .أ

سمبالنظرإىلتركيبوقسمُت:جامدكمشتق.ينقسماال
 االسمجامد (ُ

 ِِاالسماجلامدىومامليؤخذبغَته.
:جامد،كمشتقماالسمبالنظرإىلتركيبوقسمُتينقس
:سمجامدنوعافكاال

 اسمذات)اسمجنس( (أ
 هنر-غصن-مثل:رىجيلاسمالذاتىومااليؤخذمنلفظوفعلٔتعناه.

 اسممعٌت)اسممصدر( (ب
-ؿ:عدٍمثلادلصدر)اسمادلعٌت(ىومادؿعلىمعٌترلٌردمنالزماف.
.إكراـ-اجتماع

                                                           

َٕ:القاىرة.داراالفاؽالعربية(ص.ٓٓ)طبعةمدخلالتعلمالعربيةطلعت زلمودَِ
ِص.ادليسريفعلمالنحوانأستاذأ.زكريابنأمحدكرخىُِ
َّ(ص.ٕٖٕ)الطبعةالتاسعة:دمشق.داراحلكمة.بملخصقواعدالعربيةفؤادنعمة.اجلزءالثاينِِ



ِّ 
 

 

يدؿعلىقياـىف فالفعل"قاـ" كالفعليدؿعلىشيئُتاحلدثكالزماف.
 زمافماض

"يدؿ" ك"قم"يدؿعلىقياـىف،علىقياـىفاحلاؿأكاالستقباؿكيقـو
قباؿ.االست

ادلصدر. الفعلكىو مدلوىل أحد احلدثكىو فهو "القياـ" كادلصدرأما
أصلالفعلمجيعانأمساءادلشتقة.

كالفعليكوفثالثبانأكرباعيانأكمخسيانأكسداسيان.كلكلمنىذهانأفعاؿ
مصدرخاص.

مصدرالفعلالثالثى: (ُ)
ورسلتلفتليسليسدلصدرالفعلالثالثىقاعدةكاحدةبليأتىعلىص

ذلاضوابطكإمناتعرؼبالسماعكالرجوعإىلكتباللغة.
انأفعاؿالثالثية:أنومنانأكزافالغالبةىفمصادرغَت

ٕتارة-زراعة-مثل:صماعةعالةبسبعةللًحرؼكزففً (أ)
طوفاف-دكراف-مثل:فليافكزففىعالففيمادؿعلىاضطراب. (ب)
صفرة.-:خضرةثلمكزففيعلةفيمادؿعلىلوف. (ج)
نباح-بكاء-زكاـ-:سعاؿمثلكزففيعاؿفيمادؿعلىداءأكصوت. (د)



ِْ 
 

 

فيادىلعلىامتناء. (ذ) .عياذ-عتاب-نفار-:إباءمثلكزفًفعاؿى
فالغالبأفيكوفعلىانأكزاف تقدـ شلا علىشىء ادلصدر مليدؿ كإذا

التالية:
كزففػىٍعل.الفعلالذللومفعوؿبو(مللفعلادلتعدل)أ

رقم)كىناؾخطناشائعبنطقكلمةرقم-فهم-ضرب-منع-فتح-ل:مسىٍعمث
بفتحالقاؼكصحهارٍقمبتسكُتالقاؼ(

)أ الفعلالذلليسلومفعوؿبو(.مللفعلالالـز
سجودنا.–:سجدعناوطل–:طلعجلس:جلوسنا-فعيوؿ:قعد:قعودا (أ)

القاؼعلىكزففعوؿ(فيماعداقبلفمصدرهقىبوؿبفتح)
:نعومة.نعم-عذب:عذكبة–سهل:سهولة:صعب:صعوبة:فيعولة (ب)
 ِّطرب:طربنا.–:شبعناشبع–مرح:مرحنا–فػىعىلمثل:فرح:فرحنا (ج)

 :درالفعلالرباعىمص(ِ)
 أما صيغمصادرك باختالؼ ٗتتلف أكزافو أربعة كذلا قياسيةي الرباعي

انأفعاؿ:
:إحساناكٖتذؼمنوألفضلو:أحسن،(لىكزف)أىفٍػعىلىاكافع(دلفعاؿاانأكؿ:)

:إقامةعنهابتاءىفاالخرضلو:أقاـإفعاؿىفانأجوؼكيعٌوض

                                                           

ِّ-َّص.ملخصقواعدالعربيةفؤادنعمة ِّ



ِٓ 
 

 

ذؼمنوياء:تعليضلوعٌلم،(دلاكافعلىكزف)فٌعل(تفعيالكالثاىن:) ماكلكٍنٖتي
كغالباىف،زٌكى:تزكيةابتاءىفاخرمعتلالالـكجوبا.ضلو:كيعٌوضعنه،الٌتفعيل

.ضلو:جٌرب:ٕتربة،كنادراىفغَتمها(مهموزىا)ىٌنأ:هتنئة
،ضلو:جادؿ:رلادلةكجداال،فعلىكزف)فاعل((دلاكاكًفعاؿ،)ميفاعىلة:كالثالث

 .كساؽ:مسابقةكسباقا
:مياسرةنكإذاكافالفعلمثااليائياتعيٌُتكزفمفاعلةضلو :ياسىرى

.(ضلو:سربل:سربلةفػىٍعلىلى)فػىٍعللىة(دلاكافعلىكزف):كالرابع
تكوفعلىكزفماضيوك،لاخلماسىكالسداسىفقيسيةأيضاكأمامصادرالفع

.خرهآبضٌمماقبل
تقدـ ضلو: زائدة. بتاء ياءنإفكافمبدكءا انألفي  تيقلبي كلكن تقد منا. :

من ترٌجياو:ترجٌضلادلعتلاالخركييكسىرماقبلها االلفمهزةىف.كتقلبى: ىذه
.إستالءه،إعًتاءه،إنزًكاءه،ضلو:إجلاء،ألفبقتهاغَتذالكإفس

ق ،انطالقا:بلاخرهإفكافمبدكءاهبمزةزلو:انطلقكيكسرثالثومعزيادةألفو
ِْ.كستىفهىمى:استفهاما

 ادلصدرادليمى(ّ)
ادلصدر.مصدرمبدكءٔتيمزائدةكيؤدلنفسمعٌت

                                                           

ِّْ(ص.ََِٗ)الطبعةالرابعة:لبناف.دارالكتبالعلميةقواعدانأساسيةللغةالعربيةاذلامشيالسيدأمحدِْ



ِٔ 
 

 

كاف،كيصاغادلصدرادليمىمنالفعلالثالثىعلىكزفمىٍفعىل إذا الفعلأكلوإالَّ
حرؼعلةفيصاغعلىمفيًعل.

ألعرضامنتقينا(أيةمىعيرىضنا):عرضرمثل
ألكقعحسن(افلكالموموقعحسن)لقدك

بداؿحرؼإذاكافالفعلغَتثالثىكافادلصدرادليمىعلىكزفمضارعومعإ
ادلضارعةميمنامضمومةكفتحماقبلاالخر.

ٍلتقى)ألااللتقاء(.
ي
 مثل:قلتلو:إىلادل

 ادلصدرالصناعى(ْ)
ٌتالتأنيثللداللةعلىمعادلصدرالصناعىاسمتلحقوياءالنسبتليهاتاء

.ادلصد
 ِٓكحشية.–مسئولية–كطنية–حرية–اشًتاكية–ةيمثل:انسان

دلصدرالصريحكدلصدرادلؤكؿا(ٔ)
قد الصريح)كماىفانأمثلةيذكرادلصدربلفظوىفالكالـقيسىمصدرنا

.لكالـكحينئذيكوفمصدرنامؤكالن(كقداليذكربلفظوكلكنيفهممناالسابقة
كادلصدرادلؤكؿيكوفمن:

(:أريدأفأقابلك)ألأريدمقابلتكمثلأفكالفعل)أ(

                                                           

ّْص.ملخصقواعدالعربيةفؤادنعمةِٓ



ِٕ 
 

 

(:يسرىنماعملت)أليسرىنعملكمثلفعلماكال)ب(
 كخربىا)ج( كامسها )أفَّ االمتحاف ىف تنجح أنَّو ىدفة ىدفمثل: ىفصلاحةأل

(.االٖتاف
ادلؤكؿإعربادلصدرالصريحالذلديحلزللومبتدأأكخربناكيعربادلصدر

.فاعالأكناعبفاعلأكمفعوالبوأك
لك تتحدكا:فعلادلضارع-حرؼمصدرلكنصب:م)أفمثل:أفتتحدكاأكـر

فاعل،منصوبْتذؼالنوف ؿمنأفكالفعلىفزللرفعادلؤككادلصدر،كالواك
(.مبتدأ

( أباه الولدي يطيع اف يسرىن كنصب مصدرل حرؼ فعليطي-أف: ع:
 بالفحة منصوب بالضمة-ادلضارع مرفوع فاعل أفادلركادلصد،الولد من ؤكؿ

(.يسرىنكالفعلقاعلل
:حرؼتوكيدكنصبكالكاؼضمَتمبٌتعلىالفتحىف)أفَّؼأنَّككرًنهمثل:عير

 مرفوعبضمةكادلصدرادلؤكؿمنأفَّ–فحلنصباسمأفَّ كامسهاكرًنه.خربأفَّ
(.كخربخاناعبفاعللعيرؼ

:حرؼمصدرلكنصبٗتلصفعلأفٗتلصىفعملك)أف:أكد مثل



ِٖ 
 

 

تقديرهأنتكادلصدرادلؤكؿمنأفلفحةكالفاعلضمَتمستًتادلضارعمنصوببا
كادلصدرادلؤكؿمنأفكالفعلىفزلل،(كالواكفاعلوؿبوللفعلأكدكالفعلمفع
رفعمبتدأ.

 االسمادلشتق (ِ
غَته من أيخذ ما ىو ادلشتق بصفة.ِٔاالسم موصوؼ شىء على كدؿ

 التناسب مع أخرل من كلمة أخذ  ىو ادلعٌتبيفاالشتقاؽ ىف ىفنهما متغيَت
اللفظ.

يؤخذمنهاكاتبكمكتوبككتابكمكتباخل... ِٕفكلمةكىتىبى
كادلشتقةأربعةكىي:

(فاعل)كصيغةادلبالغةالاسمأ(
اسمادلفعوؿب(
اسمالزمافكاسمادلكافج(
ةلآلاسماد(
اسمالفاعلأ(

علىعام ،لتىدؿَّ ِٖ.لالعىمىلصفةتيؤخذمنالفعلادلعلـو

                                                           

َِ.ص.علمالصرؼالرمحن أنوارعبدِٔ
ّٖص.ملخصقواعدالعربيةفؤادنعمة.اجلزءالثاينِٕ
ُُٔ(،ص.ََِٕ)الطبعةالثالث:لبناف:دارالكتبالعلمية،الدركسالعربيةمصطفىالغالييٌت.ِٖ



ِٗ 
 

 

فهوضارب.،يضربالولدأخاه–فهونائم،نقوؿمثال:ناـالرجل
كتدؿعلىمنكقعمنوالفعل ككلمةضارباشتقت،فكلمةنائماشتقتمنالنـو

منالضربكتدؿعلىمنكقعمنوالفعل.
صوغاسمالفاعل

منالفعلالثالثى (ُ)
كانتعُتاعل"كإفيصاغاسمالفاعلمنالفعلالثالثىعلىكزف"ف

.الفعلألفانقلبتمهزة
:راـ.رمى–قرأ:قارئ–طعن:طاعن–مثل:كتب:كاتب

(.ئم)عُتالفعلألف:قاقاـ–باع:بائع–صاـ:صائم
منالفعلغَتالثالثى (ِ)

يصاغاسمالفاعلمنالفعلغَتالثالثىمطلقانعلىكزفادلضارعمعإبداؿ
.ضمومةككسماقبلاالخرةميمانمحرؼادلضاع

 ميقاًتل قاتلى: –مثل: زلًسن –أىحسىنى: مفيد –أفاد: مشرِّع تقٌدـ:–شرَّع:
مستقيم–استقاـ-استغفر:مستغفر–متقدِّـ

اسمادلفعوؿب(
مشتقمنادلضارعادلبٌتللمجهوؿللداللةعلىمنكقععليواسم



َّ 
 

 

ِٗالفعلكيبٌتمنالثالثيكغَته.
عاحلديثثالنقوؿم فاحلديثمسموع.،:مسي

ع"كىيتدؿعلىماكقع"فكلمة"مسموع أخذتمنالفعلادلبٌتللمجهوؿ"مسي
.عليوالسمع

صوغاسمادلفعوؿ
منالثالثى (ُ)

"ؿمنالفعلالثالثىعلىكزف"مفعوؿيصاغاسمادلفعو
عالنبأىمثل  فاخلَتمنقوؿ.،نيقلاخلَت–فاالنبأىمسموع،:مسي
 منالفعلغَتالثالثى (ِ)

ادلضارعةيصاغمنالفعلغَتالثالثىعلىكزفادلضارعمعإبداؿحرؼ
ميمانمضمومةكفتحماقبلاالخر.

 َّ:مستخرىج.استخرج-كعى:مراعىىر-قدِّر:ميقدَّر-:ميغلىق:أيغًلقمثل
اسمالزمافكاسمادلكافج(
 ُّ.احلدىثلةعلىزمافللدالماييؤخذمنالفعلىواسمالزماف (ُ)

:موعدياالمتحافأكؿيونيو.مثل

                                                           

َُٓ(،ص.ََِٗ)الطبعةانأكىل:الرياض:مكتبةالرشدـهتذيبالتوضيحأمحدمصطفىادلراغىكأصدقاءه.ِٗ
 ّْ.صملخصقواعدالعربيةاجلزءالثاين.فؤادنعمةَّ

 ُٗٓص.ـ(ََِٓقاىرة:داراحلديث،.)الجامعالدركسالعربيةمصطفىالغالييٌت.ُّ



ُّ 
 

 

ِّ.دىثللداللةعلىمكافاحلىوماييؤخذمنالفعلاسمادلكاف (ِ)
:مىٍلعبالكرةفسيحمثل

صوغامسىالزمافكادلكاف
منالفعلالثالثى (أ)

.كافمنالفعلالثالثىعلىكزنُتيصاغاسمالزمافكادل
 (عُتعلىكزف"مىٍفعىل")بفتحال

 إذاكافالفعلمعتلاالخر. (ُ)
:ملهىى_رلرىلمثل

 إذاكافادلضارعمفتوحالعُتأكمضمومها (ِ)
(مصنىع)ادلضارعيصنىع–مثل:ملعىب)ادلضارعيلعىب(

(مدخل)ادلضارعيدخيل–بكتيب(ادلضارعمثل:مكتىب)
(علىكزفمفًعل)بكسرالعُت

 لعُتإذاكافصحيحاالخركمضارعومكسورا (ّ)
(ادلضارعينزًؿمنزًؿ)–(مثل:مرًجع)ادلضارعيرجع

 .الفعلصحيحاالخركأكلوحرؼعلةإذاكاف (ْ)
(كرد–كلد–مورد)منانأفعلكعد–مولد–مثل:موًعد

                                                           

 ُٗٓ.ص.جامعالدركسالعربيةمصطفىالغالييٌت.ِّ



ِّ 
 

 

 منالفعلغَتالثالثى (ب)
يصاغامساالزمافكادلكافمنغَتالثالثىعلىكزفاسمادلفعوؿ:

مستسفى.–مستوصىف–مستودىع–:رلتمىعمثل
اسمااللةد(

.كقعهباالفعلاسممشتقللداللةعلىانأداةالىتىياسمااللة
:صوغاسمااللة

:تعدلعلىثالثةأكزافمساعيةىييصاغاسمااللةمنالفعلالثالثىادل
ميزاف.–زلراث–مسمار–منشار–:مفتاحًمفعاؿمثل (ُ)
.مثقف–رلهر–معوؿ–نوؿم–غزؿم–:مربدًمفعىلمثل (ِ)
 ّّملعقة–مطرقة–:مكنسةًمفعىلةمثل (ّ)
 الجملة البسيطة  . ب

 اجلملةالبسيطةىيكالـنعرببوعنمعٌتمفيدّتملةكاحدةكلعنصر
 ّْمنعناصرىاانأصليةأكادلتممةيكوفلفظاكاحدا.

مثل:خلقاهللالشجرة


                                                           

ّٗ-ّٓص.ملخصقواعدالعربيةفؤادنعمة،ّّ
ّْhttps://sites.google.com/site/mihfadha/4am/lgco/4 

https://sites.google.com/site/mihfadha/4am/lgco/4


ّّ 
 

 

 أنواعاجلملةالبسيطة .ُ
نواعللجملةالبسيطةثالثةأ

 اجلملةالفعليةالبسيطةذلاثالثةأشكاؿ .أ
كفاعل (ُ  اليتتتكوفمنفعلالـز

ىومااليفتقركجودهإىلزللغَتفاعلضلو:قاـكذىب. ّٓفعلالـز
ّٔأٌماالفاعلىواالسمادلرفوعادلذكورقبلوفعلو

 اليتتتكوفمنفعلمتعدمكفاعلكمفعوؿبو (ِ
إىلزللغَتفاعل،أمالذمحيتاجإلفادةفعلمتعدمىومايفتقركجوده

ّٕمعٌتتاـإىلغَتالفاعلكىومفعوؿبوزلو:ضربكقتل
 ّٖأٌماادلفعوؿبوكىواالسمادلنصوبالذميقعبوالفعل

 اليتتتكوفمنفعلمبٍتللمجهوؿ (ّ
 اجلملةاإلمسيةاجملٌردةكالبسيطة:تتكوفمنادلبتدأكاخلرب .ب

رفوعالعىارًٍمعنالعواملاللفظية.ادلبتدأىواإلسمادل
 ّٗكاخلربىوىواإلسمادلرفوعادلسندإليو،ضلو:زيدقائم

 َْاجلملةاإلمسيةادلنسوخةكالبسيطة:اليتتتكوفمنناسخكإمسوكخربه. .ج
                                                           

ْْـ(،ص.ََِٕ)البعةانأكىل،كؤسسةادلختاراجلملةالفعلية،عليأبومكاـرّٓ
َِٖ(،ص.َُُِ)دارالتوفيفيةللًتاثجرميةآلالكاؼيفشرحاأدينأمُتعبدالغٌت،ّٔ
ّٕ، ْْص.اجلملةالفعلية،عليأبومكاـر
َِْص.جرمية،آلالكاؼيفشرحاأدينأمُتعبدالغٌت،ّٖ
َُص.جرمية،آليفشرحاالكاؼأدينأمُتعبدالغٌت،ّٗ

َْ https://www.youtube.com/watch?v=Q8SXwvSo49U 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 مقاربة ونوع البحث وتصميمو . أ

كحيثمايكوفالكمي.سيستخدـالباحثيفىذاالبحثمقاربةمقاربةاليت
أكال البحث مقاربة ىو الكمي الوضعي(primer)البحث النىميوذىج باستخداـ

(paradigma positivist)اسًتاتيجية باستخداـ ، العلـو تتطلبالبحثاليتيفتطوير
ُْاإلحصائية.بيػِّنىة

الرجعي الباحثنوعالبحثانأثر قاؿكرليغر(.ex post facto)سيستخدـ
(Kerlinger)الرجعي ال(ex post facto)انأثر التجرييب التحقيق النظريةىو الذم

العلماء يتحكم حدثمتغَت قد ادلتغَت كجود بسبب يفمباشرة ادلتغَت نأٌف أك ،
 .ِْهبا(dimanipulasi) انأساسالديكنالتالعب

البسيط النىميوذىج ىو البحث ىذا يف سيستخدـ الذم البحث تصميم
(sederhanaparadigma) كالثاينميتػىغىيػِّره حٌر البحثمتغٌَتافانأكؿميتػىغىيػِّرى كيفىذا

 رابطة.


                                                           

 Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatifر،زإم ُْ  PT Raja)ديفوؾ،
Grafindo ،َُِْ.ص)ِٖ

 ُُٗص.، Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatifر،إم ِْ
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 r  
 صورةتصميمالنموذجالبسيط

الوصف:
X :إجادةالتصريفاإلصطالحي 
Y :قدرةيفكضعاجلملةالبسيطة: 

YإىلX تأثَت :    
 مكان البحث  . ب

عال جامعة يف مكانو البحث شارعىذا يف احلكومية اإلسالمية الدين ء
رامنفلإدارٌممسبوفومدينةغوكاكاليةسالكيسئّاحلاجزلمدياسُتدلفورقم

اجلنوبية.

 مجتمع البحث وعينتو . ج
،الظاىرة،أكفكرةالذممننوعميعجنبخاصةديكنتعريفاجملتمعّت

 االىتماـ.يصَت تدريّْمركز قسم البحثطالب ىذا يف العربيةرلتمع ساللغة
الذميقسمإىلثالثةفصوؿكيفكلكليةالًتبية.َُِٔ\َُِٓدفعةسنةال

الفرقتاف.الفصل

                                                           

ْ-ّ(ص.Andira Publisherََِٖ،مكاسر:Cetُ،) Dasar-dasar Statistikaارؼتَتك،ع ّْ

Y X 
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َُِٓطالبقسمتدريساللغةالعربيةادلسجلُتسنةّ.ُؿجدك
عددفصلرقم
ِّٗ،ُتدريساللغةالربيةُ
ّْٔ،ّتدريساللغةالربيةِ
ِّٔ،ٓتدريساللغةالربيةّ

َُٕرلموع
ك ديلكونو. الذين اجملتمع كخصائص عدد من جزءا العينةطريقةالعينة أخذ

.ريدـكطريقةادلستخدمةيفىذاالبحثىي
 ريف التشغيليةالمتغير والتع . د

ادلتفٌرقة اليتلديها الشخصأكانأنشطة قيمة أك أكطبيعة ادلتغَتىومسة
الب اليتييثبتها البحث،ىناؾنوعاف.سةمثاستخالصاحثللدرااخلاصة يفىذا

:ْْمنادلتغَتكفقاللعالقةبُتمتغَتكاحدمعمتغَتآخر،كىي
 المتغير الحّر )مستقل( .1

ادلتغَتاليتيؤثرأكيكوفسببالتغيَتأكبدايةمتغَتمنضموادلتغَتاحلرى
.(x)الحي)التابعة(ادلتغَتاحلريفىذاالبحثتأثَتإجادةالتصريفاإلصط


 

                                                           

ُٔ(ص.Alfabetaَُِٔ،بندغ:Cetِّ،)Metode Penelitian Pendidikanسوغيونو، ْْ
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 (x)تأثَتإجادةالتصريفاإلصطالحي (أ
التصريفاإلصطالحيادلقصودديكنالنظرمنق الطالبتأثَتإجادة درة

 أم إىل ادلتغَت ىذا قياس كقد كفهمو. حفظ عنبعيدعلي الطالب إجادة
 العربية. باللغة اإلصطالحي التصريفالتصريف جييدك ال أـ جييدكف الطالب

يدؿعلياإلصطالحييفى البحث السؤاؿذا علي الطالب اليتجييبها النتيجة
اإلمتحاف.ادلطركحيف

 المتغير المنضم )التابعة( .2
أكالذميصادلنضمادلتغَت ادلتغَتادلتاثر للمتغَتاحلرسببَتىو .نتيجة

.ادلتغَتادلرتبطةيفىذاالبحثىيقدرةالطالبيفكضعاجلملةالبسيطة
البحث ىذا يف الباحث ادلقصود البسيطة اجلملة كضع يف الطالب قدرة

 البسيطة اجلملة بُت يفٌرقوف الطالب أكقدرة الفاعل ك الفعل من تتكوف الذم
.امهكغَتادلبتدأكاخلرب

 أخذ العينة طريقةه.
 ريندكف عينة ىو البحث ىذا يف سيستخدـ العينة أخذ (rendom)طريقة

عينة ريالبسيطة. يعطى(rendom)ندكف الذم العينة أخذ تقنيك ىي البسيطة
ْٓالفرصةادلتساكيفكلكاحديفرلتمعجلعلعينة.

                                                           

(ص.Rajawali Persَُِْ،جاكرتا:Cetْ)،Statiatika Deskriptif Untuk Penelitiصفيافسَتيغر، ْٓ
ُْٓ
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 جمع البينة طريقة . و
 اإلمتحاف.مجعالبينةالذميستخدـيفىذاالبحثطريقةطريقة

تعريفوعددالواجبالذمالبٌدلطالبجوابو.يينظرإىلاجلانبالقياساإلمتحاف
سلتلفامتحاف.استطاع

 علياجلوانبالعاطفية)غَتالفكرية(ةالنفسيالذميتمإصالحفاحتما .أ
اإلمتحافييذكرالعاطفيةالذمجوابوأساسعلىقدرةفاحتإلما .ب .لذلكىذا

أمااإلمتحافالذمسيستخدـالباحثيفىذاالبحثْٔأيضاامتحافالقدرة.
 .العاطفيةالذمجوابوأساسعلىقدرةفاحتإلما

 أداة البحث . ز

أداة ىي البحث اإلجتماعيالىتأداة ك العاملى، ظاىر لقياس  تستخدـ
(sosial)امعٌينالذمينظر(diamati secara spesifik)كلىذهالظاىرةتسميمتغَتات

.ْٕالبحث
لكي فيو. حيتاج كما البينة دعم قدرة علي البحث أداة تكوف أف ينبغي

 .يفىذاالبحثأداةالبحثادلستخدـة.قأفيكوفدقيستخالصلاليتسٌت

                                                           

 CV Arti Bumi،يغياكرتا:Metodologi Penelitian Pendidikan،(Cetُزلمدخليفةمستمي، ْٔ
Intaranَُِٓ.ص)ُّٕ

Alfabeta،بندغ:Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(،Cetُِسوغونو، ْٕ
ُْٖ(،ص.َُِٓ
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 اإلمتحاف اإلصطالحي التصريف إجادة عىرىضيوعن إجادةالذم لقياس
\َُِٓدفعةسنةالللغةالعربيةالتصريفاإلصطالحيلدمطالبقسمتدريسا

التصريفاإلصطالحي.َُِٔ كزنو.مقياسإجادة كفهموا طالبىوحفظوا
 اجلملة كضع يف قدرة الىتمقياس مجلة سلتلف ىف الطالب قدرة ٔتؤشر البسيطة

تتكوفمنالفعلكالفاعل،ادلبتدأكاخلربكغَتمها.

 :سييستخدـىفىذاالبحثفيمايليالذماإلمتحافأما
 إجادة التصريف اإلصطالحي  امتحان .1

إجادةامتحاف لقياس الباحث سيستخدـ اإلصطالحي التصريف إجادة
كزفالتصريفاإلطالحي.الطالبىفحفظكفهم

إجادةالتصريفاإلصطالحيإمتحافشىٍعرًيٌة

 إجادةالتصريفاإلصطالحيشىٍعرًيٌةإمتحافِ.ّجدكؿ
رقمالصنفمؤشرمتغٌَت






إجادةالتصريفاإلصطالحيمن
الثالثىاجملرد

ُ.ِ.ّ.ْ

إجادةالتصريفاإلصطالحيمن
دْترؼالثالثىادلزي

ٓ.ٔ.ٕ.ٖ
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إجادةالتصريف
اإلصطالحي

إجادةالتصريفاإلصطالحيمن
الثالثىادلزيدْترفُت

ٗ.َُ.ُُ.ُِ

إجادةالتصريفاإلصطالحيمن
الثالثىادلزيدبثالثةأحرؼ


ُّ.ُْ.ُٓ.ُٔ

إجادةالتصريفاإلصطالحي
الرباعياجملرد


ُٕ.ُٖ.ُٗ.َِ

ع

عدد


َِ 
 ملة البسيطةقدرة في وضع الج إمتحان .2

قدرةيفكضعاجلملةالبسيطةسيستخدـالباحثجلمعالبينةإمتحاف
منادلبحوثعنقدرهتميفكضعاجلملةالبسيطة.

يفكضعاجلملةالبسيطةشىٍعرًيٌةّ.ّجدكؿ
رقمالصنفمؤشرمتغَت






قدرةالطالبسلتلفمجلةاليت
لالـزتتكوفمنالفعلا

ُ.ِ.ّ

قدرةالطالبسلتلفمجلةاليت
تتكوفمنالفعلادلتعد

ْ.ٓ.ٔ.ٕ


َُ.ٗ.ٖقدرةالطالبسلتلفمجلةاليت
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قدرةيفكضعاجلملة
البسيطة

فعلمبٍتللمجهوؿتتكوفمن
قدرةالطالبسلتلفمجلةاليت

تتكوفمنادلبتدأكاخلرب
ُُ.ُِ.ُّ.ُْ


قدرةالطالبسلتلفمجلةاليت

كخربهتتكوفمنناسخكامسو
ُٓ.ُٔ.ُٕ


ُٕعدد

 قيةداالمص و صحةال . ح
 قبل جيدة.البحث،ـوتقأف شركطة ذلا البد القياس قبلأداة لذلك

 تقاـ البحث أداة اختبارالتجربةاختبارمستخدـ يالتجربة. البحث يفأداة قاـ
دلعرفوقيةداادلصسلتربصحةمثأداةالبحثالتجربةختباربعضاجملتمعأمانتيجةا

اختبار تلبيةأداةالبحثاليتتركيبهاللبحثمألالشركطأداةجيدة.إىلأمبعيد
:بنتيجةالتالية  Spss 20.0 يفىذهالبحثباستخداـقيةداادلصالصحةك

 صحةال .1
ال صحةمعٍت يف القياس أداة إعطاءاستعماؿصائب أك القياس كظيفة

قدرةذلاأداةالقياسصحةليس.نتيجةالقياساليتيناسببقصدالقياـالقياس
.عنالبينةنبغيأيضاأفتعطيصورةكاضحعليتعبَتبينةبصائبكلكني
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ارتباط برمز ادلستخدمة العنصر صحة حلظةامنتج(korelasi)لتحديد
(Product Moment:)48  

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }

 

:الوصف
ادلعاملاالرتباطادلنتجحلظة    :
 : N عددادلشاركُت 
 : X متغَتحر 
 : Y منضممتغَت 

 منتج حلظة االرتباط معامل القيمة من ادلعايَتrXY(koefisien korelasi rXY) تفسَت
ْٗ:ادلستخدمةنورغانا

 شلتاز              : 
جيدجدا              : 
 جيد              : 

مقبوؿ:                   

٘معٍتالبند)السؤاؿ(صحةٓيفمستومكبَتبُت            إذكانت
ليسذلاشركط.معهامثالسؤاؿغَتصحة            ضٌدهإذا ك

                                                           

َُٖ(،ص.Pustaka Pelajarَُِْ،سوركرتا:Cetٔ،)Evaluasi Hasil Belajarفركنتو، ْٖ
َُٖ(،ص.َُِِ،يغياكرتا:Cetُ،)Evaluasi Pembelajaranأسفجهاد،ْٗ
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فيما نتيجة ىو لدلحةصاليلي اإلصطالحي التصريف إجادة مقياس
بعداختباراحملاكلةَُِٔ\َُِٓدفعةسنةالالطالبقسمتدريساللغةالعربية

 .SPSS 20.0أداةالذميقيمٔتساعدة

إجادةالتصريفاإلصطالحيصحةْ.ّؿجدك
كصفجدكؿrعددrرقم
صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َُ
غَتصحة ْٔٓ.َ َََ.َِ
صحة ْٔٓ.َ ٓٗٔ.َّ
غَتصحة ْٔٓ.َ َََ.َْ
صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َٓ
صحة ْٔٓ.َ ُّٔ.َٔ
صحة ْٔٓ.َ ِّٓ.َٕ
صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َٖ
صحة ْٔٓ.َ ْٓٓ.َٗ

صحة ْٔٓ.َ ْٖٗ.ََُ
صحة ْٔٓ.َ ّٖٓ.َُُ
صحة ْٔٓ.َ ٓٗٔ.َُِ
صحة ْٔٓ.َ ّٕٓ.َُّ
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صحة ْٔٓ.َ ّٕٗ.َُْ
صحة ْٔٓ.َ َْٓ.َُٓ
صحة ْٔٓ.َ ٗٗٓ.َُٔ
صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َُٕ
صحة ْٔٓ.َ ْٕٖ.َُٖ
صحة ْٔٓ.َ ّٕٗ.َُٗ
غَتصحة ْٔٓ.َ َِٖ.ََِ

رقمىومنال           لومقياسعالقةمتبادلةرقمؿالسابقةالمناجلدك
.صحةرقمغَتالالىومن         مقياسعالقةمتبادلة،ضدهالرقملوصحةال

يقو أف استطاع حىت اختبار أٌف التصريفصحةؿ إجادة مقياس البحث أداة
غَتصحةكىيالييستخدـيفالبحث.ّالرقمكَِاإلصطالحيفيو

 قيةداالمص .2
ديكنقيةداادلص ادلقياس نتيجة ادلصدَّؽ. ادلقياس من النتيجة عدد ىي

 عدد كاف إذا الإدلصدَّؽ فيو جيد ك ادلستوم ادلبحوث إىل قياس النتيجةقياـ
.يتغَت مل يفادلبحوثادلقاس اجلانب داـ ماادلستوم
 :َٓيلي كما الصيغة ، α معاملأك (alpha)ةصيغ باستخداـقيةداادلصاختبار

    (
 

   
)(    

∑  
 

  
 

) 

                                                           

ُُٖ،ص.Dasar-dasar Evaluasi Pendidikanسوىرسيميأركنتو، َٓ
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الوصف:
 (reliabilitas yang dicari)قيةاليتتبحثداالص :     

∑  
 (jumlah varians total)التنوٌعكل عدد  :  

  
 (varians total)تنوٌعكل  :  

k : عددالرقم
51: (Guilford)إىلفكرغويلفد   تفسَتالقيمة

 

 شلتاز :                
 جيدجدا:                

 جيد :                

   مقبوؿ :                

مقبوؿجدا :                       
 SPSS 20.0لكلأداةيفىذاالبحثبستخداـمساعدةقيةداادلصأمااختبار

تية:آلنستطيعأفنرليفجدكؿا
(Reliability Statistic)اإلحصائيةكادلصداقيةجدكؿ

 Cronbach's Alpha N of Itemsادلتغَت
ُٕٖٖٗ.َإجادةالتصريفاإلصطالحي

                                                           

 ُُٖ،ص.Evaluasi Pembelajaranأسفجهاد، ُٓ
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 Cronbach'sٔتقياسإجادةالتصريفاإلصطالحيبطريقةقيةداادلصنتيجةاختبار

Alpha مقياسوأكربمنقيةداادلصمعاملٖٖٗ.َافيهقيةداادلصيوجدمعامل
كىذهالنتيجةتدؿعلىقيةداادلصمعاملكىيمعياراحلىد القىلِّمنََٕ.َ
.احلسنةقيةداصادلإجادةالتصريفاإلصطالحيذلامقياس

 تحليل البينة طريقة . ط
يفدرجةٖتليليةالبيةالىتأسسومنبينةالعينة،ٖتليليتوباستخداـتقنيكٖتليل

اإلحصائية اإلستدالؿ،، ٖتليلية تكنيكٖتليلالويف، أٌما ادلزدكج ٖتليلاإلضلدار
ٖتليلفيمايلي.

 (statistik deskriptif)الوفي  احصائيةتحليل  طريقة .1
قاؿأىغيٍوٍسرًيػىٍنتػيٍوٖتليلالويفىيٖتليليةالىتيصٌورالبينةادلصنعإٌمامفردأـ
كمضبوطعن احلقيقية عنالبينة نظاميةن الويفلصنعتصوير غرضٖتليلية مجع.
خطواتلتحليلبينة أما يبحث. اليتيػىتىحىرَّلأـ بُتظاىرة احلقيقاتمعرابطة

 :(statistik deskriptif)الويفإحصائية
 (frekuensi)ًتددالتقسيمجدكؿ (أ

 ترتيببينةمنالبينةالصغَتةإىلالبينةالكبَتة (ُ
 تعيُتادلٌدمنالعينة (ِ

(data terkecil)البينةالصغَت-(data terbesar)البينةالكبَتة-(Jangkauan)ادلٌد



ْٕ 
 

 

 .(k)تعيُتعددالفصل (ّ
 .sturgesعددالفصلتعيُتبصيغة

k = ُ + ّ.ّ log n; k   bulat 

:الوصف
k  :عددالفصل(banyaknya kelas)
n :عددالبينة(banyaknya data) 

 (interval kelas)تعيُتطويلمسافةالفصل (ْ
 = (i)طويلمسافةالفصل

              

                   


 (batas bawah kelas pertama)تعيُتحٌدأسفلفصلانأكؿ (ٓ
حٌدأسفلفصلانأكؿسلتارمنالبينةالصغَتةأـمنالبينةالصغَتةاليت

أصلهامنتوٌسعمٌد)بينةصغَتإىلبينةأصغر(كخالفوالبدناقصمن
طويلمسافةالفصل.

 الفصل(frekuensi)يكتبتردد (ٔ
 (rata-rata skor)ٔتعٌدؿنتيجةعدد (ب

 ̅  
∑      

 
   

∑   
 
   

 

 الوصف:
 ̅       :Mean للبينةادلتفرفة(untuk data bergolongan) 
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∑   
 
 (Jumlah frekuensi)ًتددال عدد:       

 (skor yang diperoleh)نتيجةجيدفيها:       

بكيفية(Menghitung nilai standar deviasi)اإلضلراؼمعيارنتيجةعددج(

  √
∑      ̅ 

   
 

  :الوصف
 (standar deviasi)اإلضلراؼمعيار:     

 (masing-masing data)كلكاحدبينة:     

 (rata-rata)ٔتعٌدؿ:    ̅ 

(jumlah sampel)عددالعينة:     
بكيفية(Menghitung varians)التنوٌععددد(

   
∑     ̅  

   
 

  (tabel kategori)فصنيصنعجدكؿال(ق

يفةتصنيف البحثقبلتو نتيجة ادلبحوثثالثةةتصنيفبينة مستولٔتتفٌرقة
فيمايلي:بصيغةِٓ.(Saifuddin Azwar)منشيفالدينأزكراتتصنيف




                                                           

ُْٗ(،ص.Pustaka Pelajarَُِّ)يغياكرتا:،Penyusunan Skala Psikologiسيفالدينأزكار،ِٓ
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(Kategorisasi)ةالتصنيفجدكاؿٗ.ّجدكؿ
حٌدالفصل(Kategori)فصيلة

           ضخف

          متوسطة
   
       

           عليٌ

 (standar deviasi)اإلضلراؼمعيار: (rata-rata):ٔتعٌدؿ وصف:ال
 (Teknik Analisis Statisti Inferensial)اإلستدالل  احصائيةتحليلية  طريقة .2

 طرك أريف بطريقةىتالاإلستدالؿحصائيةا(Arif Tiro)قاؿ يٌتصل
(generalization)باجتماععناجملتمعالذمأسسويفالعينةاليتإنباء أـخصوصا

اإلستدالؿيفىذاالبحثىو:حصائيةاأٌمآّٗتتارمناجملتمع.
 (Uji Normalitas)اختبارالعادم (أ

ْٓتية:آٓتطوات chi kuadratإلختبارعادمالبينةيستخدـالباحثاختبار
 (distribusi kelompok)ؿتوزيعاجلمعيصنعجدك (ُ
 كصيغتؤتعٌدؿعدد (ِ





                                                           

ّ،ص. Dasar-dasar Statistikaعارؼتَتك،ّٓ
ُُْ-َُْ(،ص.Alfabetaَُُِ)بندغ:Kuantitatif Sebuah Pengantarتوكرافتانَتجياكىدايةمستافيدا،ْٓ
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 الوصف:
 ̅        : Mean للبينةالفرقة(Mean untuk data bergolongan) 

∑   
 
 (Jumlah frekuensi)عددالًتدد :     

 نتيجةاليتكجدفيو:            

 ةبصيغ(simpangan baku)باكوبيطريقعدد (ّ
   

∑    
   ∑     

 

      
 

بعددالعينة
 بصيغة zعددقيمة (ْ

  
    ̅

  
 

 (batas nyata kelas interval)ْتٌدظاىرةفصلبالكصية
ٍنحىن (ٓ

ي
ادل انأسفل الدائرة كاسع جدكؿ باستخداـ الدائرة خارج حٌد عدد

 الىتجيدفيها.ZلكلZإىلَالعادمادلعيارمن
 عددكاسعالدائرةكلفاصل،يعٍتمتفرؽمنكاسعيالدائرة (ٔ
 بصيغة(frekuensi espektasi (fk))اسبيكاسيكتواترعدد (ٕ

 

   ∑
       

  
 

 

الفرقةتواتر:  ب
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 k أينdk = k-4 ك αسعاراحلقيقيةنأجدكاؿ  عددب  مقارنةانأسعار (ٖ

 .العادمجدكاؿ،فبينةغاكسي   عدد   اعددالفصلإذ
 قدرةيفكضعاجلملةالبسيطة(Uji Linearitas)اخلطيةاختبار .(ب

لتحقيقبينةالبحثموافقٓتطاخلطيةاختبار أـالموافق.اخلطيةغرضو
تُتالٌتافمتتعريفهمامواًفقبُتمتغَتٌاخلطيةييستخدـلًقرافىلصفةاخلطيةاختبار

ٓٓفيمايلي:اخلطيةيفادليداف.صيغةاختبارادلراقبةأـغَتمواًفقبنتيجة
Fhitung =         

       


 الوصف:

Fhitung  :عالقةمتبادلةاخلطية(Kelinearan korelasi) 

RJK (TC) :ناسبادلالتوفتنوٌع(Varians tuna cocok) 

RJK (G) :خطاء تنوٌع(Varians kekeliruan) 

إذاةفالبينأكديكنالقوؿ  taraf)ادلستومةمهيأعلي Fhitung < Ftabelاخلطية

signifikasi)مع Ftabelتػىٍوزًٍيع من جيد(distribusi)كلكاحدموافقباحلريةبدرجةdk
يف =  َُ.َ (penyebut pada taraf)ادلستومادلقاـعلي dk(pembilang)البسط
معاجلأحُت اخلطيمع اختبار فمعايَت ةبينف   > sign يعٍتأذا SPSS versi 20,0ة
.اخلطيةغَتةبينف  < signكإذااخلطية

                                                           

ُٕ،ص.SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset حريادمسرجونو،ٓٓ
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 (SederhanaPersamaan Regresi Linear)البسيطةاالضلداراخلطيةمعادلج(

(esi Linear SederhanaAnalisis Regr)ةاالضلداراخلطيبسيطٖتليل(ُ
:ادلعادلةادلستخدمةىيٖتليلاضلدارخطيبسيطباستخداـادلعادلة

       
    : ( ادلشتبمتغَت ىو الذم  variabel terikat (variabel yang))بو(ةمتغَت

diduga)  

(variabel bebas (variabel yang diketahui)(ادلعلـوادلتغَتاحلر)ادلتغَت :   
 (konstanta)ثوابت: 

(slop (koefisien regresi))(معاملاالضلدار)الفضل: 
 اختبارالفرضية(ِ

بالشركطالتالية SPSS 20.0باستخداـهااختبارالفرضيةٖتليل
ةاالختبارعليأساساالمهي

ةصياغةفرضي

H0 :ةإجادةالتصريفاإلصطالحياالمهيليسىناؾالتأثَت
H1 :ةإجادةالتصريفاإلصطالحياالمهيىناؾالتأثَت

ة.تحليلاالضلداراخلطيبسيطبيةمننتةجيدقيمكتعيُتاالمهية
االختبار(Kriteria)معايَت

 .ردٌ H0 مث0,05>إذاكانتاالمهية.ؿوقب H0 مث 0,05<إذاكانتاالمهية
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 الباب الرابع
مناقشتهانتيجة البحث و 

 نتيجة البحث . أ

يجةىذاالبحثىياجلوابمنمشكلةالبحثادلذكورةقبلهايفالبابنت
 توجدانأكؿ، ّحيث البحث مشكلة يف البحث ُمشاكل سيجابِك

كصفي ٖتليل باستخداـ البحث مشكلة يف ّأما ٖتليلباستخداـسيجاب
.سلفاذكورةادلةفرضيالعليةالجابمعااالستدالؿ

إجادة البحثدلعرفة التصريفاإلصطالحيلدلالطالبقسمفعلىذا
 العربية اللغة التدريس سنة َُِٔ\َُِٓدفعة البي، كلناالسًتداد من ات

يي اادلتغَت السؤاؿمتحافستخدـ البياناتك مجع بعد ٖتليلهاٖتليلمث باستخداـ
.كصفمنكلمتغَتدلعرفةكصفي

 :نتيجةالبحثاليتكجدالباحثبعدفعلالبحثفيمايلي
وصف إجادة التصريف اإلصطالحي لدى الطالب قسم تدريس اللغة  .1

 العربية.
نتمتعكا العربيةثالبحةجيادا اللغة تدريس قسم الطالب إىل يقاـ اليت

ال سنة َُِٔ\َُِٓدفعة عددىم البحثبشخصاَْاليت أداة استخداـ
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كلالسؤاؿمتحافا يف الرقم إطاء مث اإلطاء السؤاؿ الطالب. السؤاؿاجمليب
 ادلذكورة يلي كفيما الوصفيةجينتجدكؿ التصريفالتحليل إجادة بينة

َُِٔ\َُِٓدفعةسنةاللدلالطالبقسمتدريساللغةالعربيةاإلصطالحي
ةوصفيالةحصائياالُ،ْجدكؿ

(Skor Statistikرقماإلحصائية)(Statistikاإلحصائية)
َْالعينة

ّٓ(Skor terendahالرقماخلفض)
ََُ( Skor tertinggiالرقمالعاىل)
ٓٓ،ّٖ(Rata-rataمتوسط)
ِِٖ.ُّ(Standar Deviasi )االضلراؼادلعيارم

جدك االمن وصفيالةحصائيؿ يدؿ اإلصطالحيعلىة التصريف إجادة
الذمكيجدَُِٔ\َُِٓدفعةسنةاللدلالطالبقسمتدريساللغةالعربية

أمآّكالرقماخلفضََُفالسؤاؿيدؿأفالرقمالعايلبأداةالبحثإمتحا
.ِِٖ.ُّ  االضلراؼادلعيارمكٓٓ.ٖٖالرقمادلتوسط

مثيرٌكبالباحث بينة(tabel kategori)ؿلفئاتجدكمناجلدكؿادلذكورة
العربية اللغة تدريس قسم لدلالطالب اإلصطالحي التصريف ادلسجلُتإجادة

:شكلاجلدكؿالتايلسيقدـيف َُِٓسنة
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15% 

72% 

13% 

Vaiabel X 

Rendah

Sedang

Tinggi

إجادةالتصريفاإلصطالحيلدلالطالبقسمفصيلةالبينةِ.ْجدكاؿ
َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالتدريساللغةالعربية









إجادةالتصريفاإلصطالحيلدلالطالبقسمتدريسكفيمايليتقدًنالفصيلة
العربية الاللغة سنة دائرم يفَُِٔ\َُِٓدفعة سلطط  diagram)شكل

lingkaran).
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 دائرمالخططادلُ.ْصورة الطالبفصيلة التصريفاإلصطالحيلدل إجادة
.َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالقسمتدريساللغةالعربية

الذينًملكإجادة%ُّأـالطالبًٔادلذكورةكجدفيوِ.ْمنجدكاؿ
 ك اخلفض، اإلصطالحي الطالباِٗالتصريف إج%ِٕأـ ًملك ادةالذين
 ك ادلتوسط، اإلصطالحي الطالبٓالتصريف إجادة%ُّأـ ًملك الذين
لذلك العايل. اإلصطالحي  ،التصريف استنتاج الأديكن ف التصريفرقم إجادة

 اإلصطالحييفكلمبحوثحىتالفصيلةادلتوسط.

لدى الطالب قسم تدريس وصف قدرة في وضع الجملة البسيطة   .2
 .2116 \2115دفعة سنة الاللغة العربية 

نتمتعكا العربيةثالبحةجيادا اللغة تدريس قسم الطالب إىل يقاـ اليت
متحافااستخداـأداةالبحثبشخصاَْاليتعددىمَُِٓادلسجلُتسنة

كفيمااجمليبالطالب.السؤاؿاإلطاءمثإطاءالرقميفكلالسؤاؿادلذكورةالسؤاؿ
 درةيفكضعاجلملةالبسيطة.بينةقالتحليلالوصفيةجينتجدكؿيلي

ةوصفيالةحصائياالّ.ْجدكؿ

رقماإلحصائيةاإلحصائية
َْالعينة
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ْٕالرقماخلفض
ََُالرقمالعاىل

ْٓ.ُٖمتوسط
ِٕٓ.ُّاالضلراؼادلعيارم

جدك االمن البسبطةوصفيالةحصائيؿ اجلملة كضع يف قدرة علي يدؿ ة
الذمكيجدَُِٔ\َُِٓدفعةسنةاليةلدلالطالبقسمتدريساللغةالعرب

أمإْكالرقماخلفضََُبأداةالبحثإمتحافالسؤاؿيدؿأفالرقمالعايل
 .ِٕٓ.ُّ  االضلراؼادلعيارمكْٓ.ُٖالرقمادلتوسط

لدلالطالبقسمتدريساللغةيفكضعاجلملةالبسيطةفصيلةالبينةْ.ْجدكؿ
َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالالعربية






 الفصيلة تقدًن يلي فيما البسيطةك اجلملة كضع يف قسمقدرة الطالب لدل
 diagram)شكلسلططدائرم يفَُِٔ\َُِٓدفعةسنةالتدريساللغةالعربية

lingkaran)
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13% 

77% 

10% 

Variabel Y 

Rendah

Sedang

Tinggi


 

 

 

 

 

 

صورةِ.ْادلخططالدائرمفصيلةقدرةيفكضعاجلملةالبسيطةلدلالطالب
.َُِٔ\َُِٓفعةسنةدالقسمتدريساللغةالعربية  

الذينًملكإجادة%ُّأـالطالبٓادلذكورةكجدفيوْ.ْمنجدكؿ
 ك اخلفض، اإلصطالحي الطالباُّالتصريف إجادة%ٕٕأـ ًملك الذين
 ك ادلتوسط، اإلصطالحي الطالبْالتصريف إجادة%َُأـ ًملك الذين
لذلك إجادةالذينًملكرقمفالأديكناستنتاج ،التصريفاإلصطالحيالعايل.

 التصريفاإلصطالحييفكلمبحوثحىتالفصيلةادلتوسط.

 اختبار الفرضية  .3
 البحث مشكلة عن فيو سيبحث اجلزء ىذا اإلحصئيةّيف باستخداـ

اإلستدالؿسيعلميفىذااجلزءموجدأـالإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضع
اجلملةالبسيطة.
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 (Uji Prasyarat Analisis)اختبارٖتليلقبلالشرط .أ
 اختبارالعادم (ُ

ييفعلاختبارالعادميفالبينةإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملة
ٔتساعدةKolmogorov-Smirnovالبسيطةالذمييفعليفكلفرقةباستخداـاختبار

SPSS 20.0..
ضيةالبحثاإلختبارالختبارعادمالبينةفيمايلي:أمافر

H0  =العادمرلتمعيعتوز
H1  =العادمغَترلتمعتوزيع

ألفايفطبقةAsymp. Sig.2-tailedالبينةًقرافأماتعيُتعادمالبينةباستخداـ
َ.َٓ(alpha 0,05) إذاكافالبينة Asymp. Sig.2-tailed > 0,05 مثH0 لكنإذاؿوبق

رٌد. H0مثAsymp. Sig.2- tailed < 0,05كافالبينة
إجادةالتصريفاإلصطالحيكنتيجةاختبارعادمالبينةمنادلتغَتينأما

قدرةيفكضعاجلملةالبسيطةيلي:
(انظرادلرفق SPSS 20.0(منoutput)النتبجةادلخرجة)

.نتيجةاختبارالعادمْجدكؿ
الوصفSigادلتغَت

(Normalالعادم)ُِٖ.َإجادةالتصريفاإلصطالجي
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(Normalالعادم)ُْٓ.َاجلملةالبسيطةقدرةيفكضع
كادلدلالكبَتاختبارالعادمانأكؿييفعليفإجادةالتصريفاإلصطالحي

ادفيهاSPSS 20.0أسسومننتيجة َٓ.َ  = ىوثبوتادل لذلكُِٖ.sigَ. مثجيي
 .sigأفالنتيجةإجادةالتصريفاإلصطالحيتوزعوعادمنأفالبينةكديكناستنتاج

(َٓ.َ <ُِٖ.َأـ) أكربمنالبينة
 البسيطة العارمالثاينييفعليفكضعاجلملة ادلثبوتكادلدلالكبَتاختبار

 َٓ.َ =ىو نتيجة من  SPSS 20.0أسسو فيها جياد مث ُّْٓ.َ .sigادلذكورة
 .sigأفالبينةيفكضعاجلملةالبسيطةتوزعوعادمنأفقيمةكديكناستنتاجلذلك

(.َٓ.َ <َُٓ.َأـ) منربأك
 (Hasil Uji Linearitas)اختباراخلطيةنتيجة (ِ

اخلطية اختبار اختبار فيو بينة سيأٌكد خطيةالذم ييفعل ال، اختبارأـ
لوالعالقةاخلطيةٔتتغَتةتابعة.مستقلدلعرفةىلمتغَتاخلطية

 SPSSعدةٔتساباستخداـٖتليلالفرؽيفىذالبحثييفعلاختباراخلطية

اختباراخلطيةمثعالقةادلتغرينخطيأماكبَت Fإذاكافالقاعدةادلستخدمة .20.0
(.انظرادلرفق SPSS 20.0(منoutputالنتبجةادلخرجة)ديكنأفيريفاجلدكؿانأيت)


 



ُٔ 
 

 

إجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةاختباراخلطية:ٗ.ْجدكؿ
 .SPSS 20.0البسيطةٔتساعدة

كصف.FSig(korelasiعالقةمتبادلة)
XYِ.ََٕٖ.َٕٔخطي(Linear)

ادنتيجة sigمناجلدكؿادلذكورةدؿعلىإجادةالتصريفاإلصطالحيجيي
َ.َٕٔ>α(َ.َٓالتصريف إجادة على يدؿ اخلطية النتيجة فيها. )

اإلصطالحيمتساكبنتيجةيفكضعاجلملةالبسيطة.

 (Analisis Regresi Linear Sedehana)بسيطالطياخلضلدارإلتحليلاال .ب
لدلالطالبقسميفكضعاجلملةالبسيطةإجادةالتصريفاإلصطالحي

العربية اللغة التدريس سنة َُِٔ\َُِٓدفعة ىذا خطييف اضلدار ٖتليل
بسيط دلعرفة اإلصطالحيييفعل التصريف إجادة البسيطة اجلملة كضع لدليف

.َُِٔ\َُِٓدفعةسنةالتدريساللغةالعربيةالطالبقسم
(منoutputالنتبجةادلخرجة)يلي:)بسيطالطياخلضلدارإلتحليلاصيغةال

SPSS 20.0 انظرادلرفق.)
 (coefficients)بسيطالطياخلضلدارإلتحليلانتيجةالُّ.ْجدكؿ

B(Modelشاكلة)
(Constan)ّٔ.َِٓ
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ّٖٓ.َإجادةالتصريفاإلصطالحي
من على يدؿ ادلذكورة اجلدكؿ متساكية شاكلة لظٌنبسيطالضلدارإلاأف

اجلملةالبسيطةادلأثرإجادةالتصريفاإلصطالحي.قدرةيفكضع

Y =ّٔ.َِٓ  + X َ.ّٖٓ

Y  =قدرةيفكضعاجلملةالبصيطةإما Xالتصريفاإلصطالحيمنادلتساك إجادة
كب يزداد دلعرفة ديكن يفادلذكورة متغَت مث اإلصطالحي التصريف إجادة متغَت َت

كضعاجلملةالبسيطةيزدادكبَتأيضا.

ادلستومإجادةّٖٓ.َبسيطالطياخلضلدارإلامعامل إشارتوكبَتزيادة
التصريفاإلصطالحيكلزيادةجوابالطالبدلتغَتيفكضعاجلملةالبسيطة.

 نتيجة االأما إلتحليل اخلضلدار )بسيطالطي يلي: ادلخرجفيما ةالنتبجة
(outputمن)SPSS 20.0 انظرادلرفق)

بسيطالطياخلضلدارإلا Determinasiضلدارإلااختباركبَتُُ.ْجدكؿ

Rشاكلة
2

 Sig. 

XY 

 َ.َِٕٕ.َََ
دالرقم كىذا(%ٕ.ِِأـ)ِٕٕ.َ R2  (R Square)مناجلدكؿادلذكورةجيي

 على يدؿ احلاؿ ادلئوية إجادة(persentase sumbangan)للتربعاتالنسبة تأثَت
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البسيطة أ%ٕ.ِِالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملة بقية ييأثَّر%ّ.ٕٕما
خرماجيديفىذاالبحثآدلتغَت

 اختبار بأسس كبير
صيغةالفرضية

H0=ىناؾ اجلملةليس كضع يف اإلصطالحي التصريف إجادة الكبَت التأثَت
البسيطة

H1=التأثَتالكبَتإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةالبسيطةاؾىن
 تعيين كبير
َََ.َ(جيدالقيمةالكبَتoutputادلخرج)من

(Kriteria pengujian)معياراإلختبار
قبوؿH0،مثَٓ.َ<ذاكافكبَتإ
ردH0ٌ،مثَٓ.َ >ذاكافكبَتإ

 استنتاجيصنع 
أفىناؾالتأثَتديكناستنتاجرٌد،إذاH0(مثَٓ.َ >ََ.َ)َٓ.َ >قيمةكبَت

الكبَتإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةالبسيطة.
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 المناقشة . ب
 تأثَتإجادةالتصريفاإلصطالحييفكضعاجلملةالبسيطة

يف اإلصطالحي التصريف إجادة تأثَت أف على تدؿ البحث ىذا نتيجة
خرآمأثٌرمتغَت%ّ.ٕٕ(أمابقيتو%ٕ.ِِأـ)ِٕٕ.َكضعاجلملةالبسيطة

رٌدH0مث(َٓ.َ >َََ.َ)َٓ.َ >نتيجةالكبَتالذمالجيديفىذاالبحث
كضع التصريفاإلصطالحيف ىناؾالتأثَتالكبَتبُتإجادة احلاؿمعنو ىذا ك

اجلملةالبسيطة.
التصريف إجادة تأثَت  ىناؾ مقوؿ ديكن البحث ىذا يف مث لذلك

العربيةاإلصطال اللغة تدريس قسم الطالب لدل البسيطة اجلملة كضع يف حي
لوقليل.كىذااحلاؿىناؾالعاملانأخرالتأثَتيفَُِٔ\َُِٓدفعةسنةال

 اإلصطالحي التصريف إجادة غَت البسيطة اجلملة إجادةأحدهكضع ناقص
اإلخراليتسبباصطالحمناللغةالعربيةكناقصمنإجادةالقواعداللغةالعربية

نتيجةىذاالبحثالأكملكعالمتوىناؾالطالبةسألتإيلالباحثعنإحدل
اإلصطالحمناللغةالعربيةاليتكجدىايفالسؤاؿلعلالباحثيبٌُتذلاعنو.

التصريف إجادة سبب الذم العوامل من كاحد ىو احلاؿ عامل
خاف نتيجتها البسيطة اجلملة كضع يف بعضاإلصطالحي البحث كقت يف ضا
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إىل يرجعو أف يريدكف نأهنم بسرعة الباحث قيسم الذم السؤاؿ جييبوف الطالب
بيتهمبسرعةحيتنتيجةالبحثالأكمليكماأراد.

أماالعاملادلأثَّريفكضعاجلملةالبسيطةىوعاملداخليالطالبكعامل
بكبيئةاإلجتماعيجسماين،عاملالنفس،عاملالتعىبكعاملخارجيالطال

التعليم. عاملطريقة غَتاإلجتماعيك بيئة أثٌرهٔٓك كبَتة البيئة أف نعرؼ كما
نأحد،إذاكافبيئتوجيداسنجدهيفاخلَتكإذاكافبيئتوسٌيئسنجدهيفالسٌيئ
فيها أشخاص اليت بيئة يف أحد كاف إذا العربية اللغة بيئة يف ككذلك أيضا،

العربيةككلمناقشتهمعناللغةالغربيةفانأحدسيػىٍعتادعنالكلمةيتكلموفباللغة
سنجيد الفصل يف ندخل كاف إذا سنعرؼ احلاؿ ىذا عليو. كذلك ك العربية

الطالبيلعبوفكيتكلموفعنادلدةاليتالعالقةبدراستهم.
رساعاملادلعلمأيضالوتأثَتيفكضعاجلملةالبسيطة،إذاكافمعلميبٌُتد

باللغةالعربيةفيجعلالطالبال يػىٍعتادكفبكلمةباللغةاإلندكنيسيفقطبغَتتبدؿو
العربيةككذلكبالعكس.

التصريفاإلصطالحيالطيبىناؾتأثَتيف طالبالذينذلمإجادة إذا
 كضعاجلملةالبسيطة.

  

                                                           

ٓٔ ،Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya(Cetٓسالميت  Rinekaجاكرتا:
Cipta,ََُِ.ص)ْٓ
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصة . أ
يةفيماتلي:منالنتيجةكمباحثةادلذكورةفنها

صورةإجادةالتصريفاإلصطالجيلدلالطالبقسمتدريساللغةالعربية .ُ
ال سنة َُِٔ\َُِٓدفعة اخلفضة الفصيلة الفصيلةك%ُٓاليت

 %ِٕادلتوسطة العالية الفصيلة التصريف%ُّأما إجادة عاما ك
 اإلصطالحىفصيلتهامتوسطة.

قس .ِ الطالب لدل البسيطة اجلملة كضع يف العربيةصورة اللغة تدريس م
ال سنة َُِٔ\َُِٓدفعة اخلفضة الفصيلة الفصيلةك%ُّاليت

كعامايفكضعاجلملةالبسيطة%َُأماالفصيلةالعالية%ٕٕادلتوسطة
 فصيلتومتوسط.

ةمنإجادةالتصريفاإلصطالحيفنهايمنالتحليليةاإلحصائيةاإلستدالؿ .ّ
مبدريساللغةالعربية،تأثَتمتغَتيفكضعاجلملةالبسيطةلدلطالبقس

 البسيطة متغَتيفكضعاجلملة التصريفاإلصطالحيك %ٕ.ِِإجادة
 أماانأخرمأثرادلتغَتانأخرالذمالجيديفىذاالبحث.
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 تضمين البحث . ب
ديفنتيجةالبحثفتضمينهايلي: منالنهايةاليتجيي

ديفالبحثتأثَتإ .ُ جيي البينة ٖتليل التصريفاإلصطالحيمننتيجة جادة
 العربية تدريساللغة قسم الطالب اللدل سنة كَُِٔ\َُِٓدفعة

البد لذلك جدا، مهمة اإلصطالحي التصريف إجادة أف اإلشارة يعطي
ك حيفظوهنا بكيفية اإلصطالحي التصريف إجادة لديهم الطالب لكل

 يفهموفتغيَتكزهنا.
ديفالبحث .ِ لدلقدرةيفكضعاجلملةالبسيطةمننتيجةٖتليلالبينةجيي

العربية الالطالبقسمتدريساللغة كيعطئَُِ\َُِٓدفعةسنة
يف قدرة الطالبلو مهمجدا، البسيطة يفكضعاجلملة أفقدرة اإلشارة
كضعاجلملةالبسيطةإذاكافمعلمويتبدؿأفيتكلمباللغةالعربيةكاللغة

لعربية،لذلكالبددلعلمأكثرتكلمباللغةالعربيةاإلندكنيسيةيفتعليماللغةا
مناللغةاإلندكنيسيةحينمايعٌلملعلالطالبمعتادبسمعمجلةمناللغة

 العربيةكىذاأحدمنسببقدرهتميفكضعاجلملةالبسيطة.
ديفالبحثتأثَتإجادةالتصريفاإلصطالحييف .ّ مننتيجةٖتليلالبينةجيي

الب سيطةكضعاجلملة العربية دفعةسنةاللدلالطالبقسمتدريساللغة
يفَُِٔ\َُِٓ اإلصطالحي التصريف إجادة أف اإلشارة يعطي ك
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اجليدة لذلكالبدلطالبلديهماإلجادة تأثَت، ذلا البسيطة كضعاجلملة
عنالتصريفاإلصطالحيبكيفيةحيفظوهناكيفهموفتغيَتكزهنا.إذاكاف

جادةاجليدةعنالتصريفاإلصطالحيفقدرهتميفكضعالطالبلديهماإل
 اجلملةالبسيطةسيكوفجيدأيضا.

 اقتراح . ج
مننتيجةالبحثكمباحثتوكهنايتوفاقًتاحالباحثيلي:

التصريفاإلصطالحي .ُ إجادة ذلم البد العربية اللغة تدريس قسم لطالب
 بكيفيةحيفظوهناكيفهموفتغيَتكزهنا.

ِ.  الذين كافدلعلمُت إذا العربية اللغة تدريس قسم يف العربية اللغة يعٌلمواف
باللغةالعربيةكاللغةاإلندكنيسة يعٌلموفاللغةالعربيةحاكٍؿكالمهمتبادلوا

 لعلالطالبمعتادبسمعاجلملةالعربية.
لباحثبعدماقًتحالباحثإلستمٌرْتثكماْتثيبنظرالعواملاإلخرل .ّ

 ب.لطالالذميأثٌرإجادةا
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